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Misja szkoły 

Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce 

rynkowej. 

 

Wizja szkoły 

Absolwenci szkoły są wyposażeni w umiejętności sprawnego posługiwania się 

nowymi technologiami oraz zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania na 

europejskim rynku pracy. Cechuje ich patriotyzm, odpowiedzialność za własne działania, 

szacunek do drugiego człowieka, umiejętność planowania swojej kariery zawodowej oraz 

znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym. Przejawiają wysoką kulturę 

osobistą, cechuje ich empatia i szacunek do tradycji,  i osiągnięć demokratycznego państwa 

polskiego.  

W dążeniu do pełni rozwoju uczniów wspierać będzie wszechstronnie wykształcona 

kadra pedagogiczna wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Wychowankowie  

będą kształceni w bardzo dobrych warunkach lokalowych. 

 

Priorytety szkoły 

1. Wzbogacenie szkoły w multimedialny sprzęt i dydaktyczne programy informatyczne,  

spełniające wymagania określone w podstawie programowej kształcenia zawodowego, 

w szczególności systematyczna wymiana sprzętu w pracowniach informatycznych. 

2. Dalsze wykorzystanie środków zewnętrznych do wykształcenia absolwenta 

potrafiącego funkcjonować na europejskim rynku pracy. 

3. We współpracy z organem prowadzącym systematyczne poprawianie warunków pracy 

i nauki. 

4. Wzrost poziomu wyników uczniów na egzaminie maturalnym i egzaminie 

potwierdzającym kwalifikacje zawodowe udokumentowany wskaźnikami Edukacyjnej 

Wartości Dodanej. 

5. Praca z uczniem zdolnym. 

6. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
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Działania szkoły w zakresie 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

1. Analiza potrzeb w zakresie wyposażenia szkoły w sprzęt komputerowy spełniający 

wymagania określone w podstawie programowej kształcenia zawodowego. 

2. Zakup tablic interaktywnych oraz pełniejsze wykorzystanie sprzętu już 

zainstalowanego w szkole. 

3. Doposażenie pracowni logistycznej. 

4. Wykształcenie grupy nauczycieli – specjalistów z zakresu terapii pedagogicznej. 

5. Wygospodarowanie i wyposażenie pracowni hotelarskiej spełniającej wymogi 

egzaminacyjne z zakresu kwalifikacji zawodowych. 

6. Malowanie budynku nowej szkoły i wykonanie niezbędnych remontów. 

7. Modernizacja pracowni komputerowej do kształcenia w zakresie przedmiotów 

zawodowych. 

8. Współpraca z pracodawcami w zakresie wykształcenia absolwenta spełniającego 

oczekiwania pracodawców. 

9. Utrzymanie współpracy międzynarodowej. Dalsze organizowanie praktyk 

uczniowskich w ramach programu Leonardo da Vinci. 

10. Opracowanie i prowadzenie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym. 

11. Współpraca szkoły z gimnazjami w celu promocji szkoły i pomocy gimnazjom w 

przygotowaniu uczniów do egzaminu zewnętrznego. 

12. Organizacja dla uczniów gimnazjów warsztatów promujących zawody, w których 

kształci się w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie oraz 

organizacja dni otwartych szkoły. 

13. Współpraca szkoły z wyższymi uczelniami. Organizacja konferencji, seminariów, 

wycieczek do profesjonalnie wyposażonych laboratoriów. 

14. Współpraca z instytucjami działającymi na terenie Miasta i Gminy Staszów. 

15. Dalsze wzbogacanie księgozbioru szkoły. 

16. Zapewnienie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. 
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KSZTAŁCENIE 

1. Wszechstronny rozwój uczniów poprzez dostosowanie programów, metod i form 

pracy do możliwości i oczekiwań uczniów. 

2. Analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów, w szczególności wyników z egzaminu 

maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Formułowanie 

i wdrażanie wniosków. 

3. Wprowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do matury. 

4. Dbałość o kulturę fizyczną i szeroko pojęte zdrowie poprzez udział uczniów 

w zawodach sportowych. 

5. Motywowanie uczniów do składania wniosków o stypendia naukowe, sportowe, 

artystyczne. 

6. Nabywanie umiejętności praktycznych poprzez administrowanie stroną internetową 

biblioteki szkolnej oraz pomoc w prowadzeniu strony internetowej szkoły. 

7. Udział uczniów w konkursach dydaktycznych organizowanych przez instytucje 

współpracujące ze szkołą. 

8. Indywidualizowanie procesu kształcenia. 

9. Przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych oraz egzaminów na poszczególne 

kwalifikacje zawodowe. 

10. Organizacja pomocy uczniom z trudnościami szkolnymi i innymi barierami. 

11. Realizacja procesu kształcenia metodą projektów. 

WYCHOWANIE I OPIEKA 

1. Opracowywanie i wdrażanie spójnych programów wychowawczych 

i profilaktycznych. 

2. Organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji wspierających szkołę (Policja, 

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd, Sanepid itp.). 

3. Pomoc rodzicom w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Udzielanie rad i wskazówek 

wychowawczych.  

4. Organizowanie święta szkoły i udział młodzieży w środowiskowych uroczystościach 

patriotycznych, np. Narodowym Dniu Niepodległości, uroczystościach 3 Maja itp. 

5. Udział w realizacji programów wychowawczych wdrażanych przez instytucje 

współpracujące ze szkołę (OPS, Stowarzyszenie ProCivitas, Zakład Opiekuńczo-

Leczniczy w Koniemłotach, Bezpieczny Powiat Staszowski, Policja  itp.). 
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6. Udział młodzieży w konkursach o tematyce wychowawczej organizowanych przez 

instytucje współpracujące ze szkołą. 

7. Kształtowanie postaw prospołecznych poprzez pracę w oparciu o patrona szkoły – 

Jana Pawła II. 

8. Prowadzenie kół zainteresowań, umożliwienie działalności młodzieży w organizacjach 

młodzieżowych, współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami. 

9. Pomoc pedagogiczna oraz organizowanie we współpracy z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną pomocy psychologicznej. 

10. Wdrażanie uczniów do działalności w ramach samorządu uczniowskiego. 

11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom poprzez realizację indywidualnych 

programów edukacyjno – terapeutycznych. 


